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1. JAARVERSLAG

Bètapartners is sinds 2004 het bèta-scholennetwerk in de groot regio Amsterdam (inclusief Noord-

Holland en Flevoland ) met 44 VO scholen, UvA, VU, HvA en Inholland. Daarnaast werkt Bètapartners 

samen met partners als Platform Bètatechniek, VHTO, NEMO, Masterplan Techniek Amsterdam en 

vele bedrijven.

Bètapartners heeft haar hoofddoelstelling vastgelegd in de beleidsagenda 2017-2022: het toerusten 

van leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze op basis van inhoudelijke ervaringen en 

inzichten en daarmee het studiesucces verhogen. We maken impact door te werken uit de driehoek 

aansluiting VO-HO, docent-professionalisering en vak- en curriculumontwikkeling. We stellen docent 

en leerling centraal, hebben een lange termijn visie, werken bottom-up op basis van maatwerk en 

hebben een focus op de vakinhoud. 

Concreet betekent het dat Bètapartners docenten- en leerlingenactiviteiten organiseert en een 

verbindende factor van betekenis is in de regio tussen VO en HO, bedrijven en andere instellingen die 

zich met bèta-techniek bezig houden. De docenten- en leerlingenactiviteiten zijn gebundeld in de Its 

Academy (www.itsacademy.nl). De activiteiten van de Its Academy zijn toegankelijk voor Bètapartner 

scholen en niet-Bètapartnerscholen. Bètapartners scholen hebben gratis toegang tot vele activiteiten, 

waarbij niet niet-Bètapartners scholen een toegangesprijs betalen voor elke activiteit. Acht keer per 

jaar zijn er Bètapartners bijeenkomsten welke alleen toegankelijk zijn voor Bètapartners scholen. Hier 

worden bijvoorbeeld nieuwe activiteiten ontwikkeld en subsidieaanvragen opgezet. 

Bètapartners is onderdeel van de landelijke VO-HO (bèta)netwerken (www.vohonetwerken.nl) en doet 

daarnaast aan actieve kennisuitwisseling met andere organisaties en partners (zie bijlage 3). 
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2. VOORWOORD

Het schooljaar 2017-2018 is in vele opzichten een succesvol en bewogen jaar voor Bètapartners 
geweest, zowel wat betreft de docent- als leerlingactiviteiten die goed bezocht werden. Verderop 
in dit jaarverslag leest u de exacte aantallen deelnemers aan de activiteiten van de vaksteunpunten 
en het aantal leerlingen dat deelgenomen heeft aan al onze mooie activiteiten. In maart was er de 
bijzonder geslaagde Bètapartnersconferentie bij Tata Steel met als thema: “IJzersterk Onderwijs”. De 
conferentie wordt zoals altijd door en voor docenten georganiseerd en goed bezocht: 180 deelnemers! 
In mei is een zeer positief evaluatierapport gepubliceerd in opdracht van het overkoepelende netwerk 
OPeRA. 

In de loop van 2017 kwamen er steeds meer mails binnen bij Bètapartners met vacatures vanuit de 
scholen voor docenten scheikunde , natuurkunde en wiskunde met de vraag of we binnen het bureau 
“tips hadden hoe aan deze docenten te komen”. Het was een krachtig signaal vanuit de scholen dat 
door de stuurgroep Bètapartners opgepakt is. In de nieuwe beleidsagenda die in 2017 opgesteld is, 
neemt het lerarentekort een belangrijke plaats in. Het is typisch een taak voor  Bètapartners waarbij het 
leggen van verbindingen en het samenwerken op de inhoud het verschil kan maken. Voor onderwijs 
en wetenschap is kwaliteit èn kwantiteit van docenten cruciaal. 

Wat betreft de kwaliteit zorgt Bètapartners voor de vakinhoudelijke en vakdidactische nascholingen 
van zittende docenten, soms in samenwerking met de lerarenopleidingen. In het schooljaar 2017-
2018 hebben 842 docenten deelgenomen aan deze professinaliseringsactiviteiten. Daarbovenop 
waren er nog de netwerkbijeenkomsten (waar uitwisseling van kennis tussen docenten plaatsvindt) 
en de Bètapartnersconferentie!

Wat betreft de kwantiteit zet Bètapartners in het schooljaar 2018-2019 opnieuw in op de Persoonlijk 
Assisitent van de Leraar (PAL). Na afloop van het project E-klassen en E-PAL in 2012 zagen we dat 
ongeveer 10 % van de PAL’s interesse in het leraarschap hadden en daadwerkelijk leraar geworden 
zijn. Vaak op de school waar ze als PAL begonnen zijn. Een andere belangrijke uitkomst die we van de 
scholen terug kregen was dat een PAL innovatie in de school brengt. 

Dit heeft Bètapartners ertoe gebracht om het PAL project doelgericht in te zetten voor het lerarentekort. 
Behalve dat we daarmee bijdragen aan de oplossing van het lerarentekort, wordt onderwijsinnovatie 
gestimuleerd en wordt de verbinding tussen bètafaculteiten, lerarenopleidingen en scholen verstevigd: 
een voorwaarde om het lerarentekort verder terug te dringen. De oplossing zit in de samenwerking in 
de regio en dat vereist nu eenmaal verbinding en maatwerk. Iets waar Bètapartners goed in is!

Agnes Kemperman
Programmamanager Bètapartners en Its Academy.
Amsterdam, december 2018 3



3. HET BÈTAPARTNERS NETWERK

Het netwerk Bètapartners en de Its Academy vallen onder de verantwoording van de stuurgroep 
Bètapartners. Hier worden het meerjarenbeleid, de bijdragen van de partners en de inzet van de financiële 
middelen bepaald. In de stuurgroep Bètapartners zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. 
In het schooljaar 2017-2018 waren de volgende partijen in de stuurgroep vertegenwoordigd
(zie bijlage 1):

 • InHolland
 • HvA 
 • VU 
 • UvA 
 • De VO scholen
 • Het bedrijfsleven (alleen advies functie)

De Stuurgroep  Bètapartners
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Stan Poppe (stuurgroeplid en teamleider Regius College): 

“Bètapartners is een sterke schakel tussen de VO-scholen, de universiteiten en hogescholen. Een 
voorbeeld: veel scholen hebben te maken met een lerarentekort, onder andere voor de bètavakken. 
Bètapartners speelt hierin een verbindende rol, door contacten te leggen en het onderwerp bij de 
scholen, de lerarenopleidingen, de faculteiten, bedrijven en andere partijen aan de orde te stellen en 
gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Hoe dan? Het zichtbaar maken van de lerarenopleidingen 
binnen de faculteiten met het project ‘PAL-student’ en het samen met het bedrijfsleven en de 
lerarenopleiding werken aan een hoger aantal zij-instromers zijn daarvan mooie voorbeelden.”

Stuurgroeplid aan het woord
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Zeven keer per jaar vindt de Bètapartnersvergadering plaats. Hier komen alle bètacoördinatoren, 
representanten van de HO instellingen en overige partners bij elkaar om kennis uit te wisselen. 
Bètacoördinatoren zijn de representanten van de Bètapartners scholen. De taak van een 
bètacoördinator is om informatie over activiteiten en samenwerkingen de scholen binnen te brengen 
en docenten daarvoor te interesseren en activeren. Deze bijeenkomsten met de bètacoördinatoren 
zijn de ruggengraat van het netwerk. Ze vinden roulerend plaats op lidscholen en aangesloten HO-
instellingen. Per bijeenkomst verzorgt de gastschool een deel van het programma, waardoor ze 
een kijkje in eigen keuken kunnen bieden. Vervolgens zijn er vaak gastsprekers over interessante 
(onderwijs)projecten en/of is er een themasessie over een relevant onderwijskundig onderwerp. 

Binnen Bètapartners hebben een aantal scholen aangegeven dat zij intensiever wilden samenwerken 
op het gebied van professionalisering van docenten op (soms) vakoverstijgende thema’s. Deze groep 
scholen investeert in Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) en hebben vier thema’s gekozen: 
Gepersonaliseerd leren en ICT, Differentiëren, Onderzoeksleerlijn en Formatief toetsen.
Het format waarmee de scholen werken is dat zij een interne PLG op hun eigen school organiseren 
met 6 bijeenkomsten en daarnaast 3 externe bijeenkomsten organiseren waarbij de opgedane kennis 
van de interne PLG’s worden gedeeld met andere scholen. Op de jaarafsluiting van Bètapartners 
worden de uitkomsten gedeeld met het hele netwerk.

De Bètapartnersconferentie 2018 vond plaats op 15 maart bij Tata Steel en had als thema IJzerksterk 
onderwijs. Ook dit jaar was er weer een interessant en gevarieerd programma samengesteld voor 
bètadocenten, TOA’s en schoolleiders uit het netwerk en daarbuiten. Het programma komt altijd 
tot stand in samenwerking met docenten en collega’s uit het netwerk. Dit jaar waren dat: Marjolein 
Wal (Gymnasium Felisenum), Guus Harms (Vechstede College), Bert Haalboom (Martinuscollege), 
Herbert van de Voort (Hyperion Lyceum), Hans Nooij (Tata Steel) en Team Bètapartners.

De dag startte met een een rondleiding over het terrein van Tata Steel, een welkomstwoord en een 
fascinerende plenaire lezing van Dick Mol over de wolharige mammoet. Verder konden de ruim 180 
deelnemers kiezen uit 21 workshops: van een vakinhoudelijke natuurkundesessie over donkere 
materie tot een bètabrede sessie over argumenteren in toetsantwoorden. En van een vakdidactische 
sessie over het nieuwe informaticacurriculum tot een interdisciplinaire sessie over chemie in de 
kunst. Er was een aparte sessie voor schoolleiders over docentprofessionalisering en samenwerking. 
Tussendoor en na afloop was er ruim gelegenheid om te netwerken en bij te praten. De conferentie 
werd gemiddeld beoordeeld met een 8.

Bètapartners vergaderingen

Kernscholen

Bètapartnersconferentie
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In het netwerk Bètapartners werken drie partijen intensief samen: het hoger onderwijs, het voortgezet 
onderwijs en het bedrijfsleven/maatschappelijke instellingen. De laatste jaren is de samenwerking 
met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen flink toegenomen. De meest succesvolle 
activiteit  is de Collegetour. Voor het opzetten van een Collegetour zoekt elke school contact met één 
of meerdere bedrijven in de omgeving. De school stelt met het bedrijf een interessant programma 
samen voor leerlingen van alle deelnemende scholen. Daarmee is de Collegetour een mooi voorbeeld 
van  een succesvolle LOB-activiteit geworden. Een tweede zeer succesvolle activiteit met bedrijven die 
Bètapartners al jaren organiseert is de Masterclass voor docenten, waarbij docenten via lezingen en 
rondleidingen in vier bijeenkomsten uitgebreid kennis maken met een bedrijf. De samenwerking met 
bedrijven bestrijkt dus zowel leerlingen- als docentenactiviteiten en is daarmee een zeer waardevolle 
uitbreiding  van het palet van Bètapartners activiteiten. 
De intensivering van contacten met bedrijven en maatschappelijke instellingen heeft voor 2017-2018 
geresulteerd in een indrukwekkende lijst van bedrijven en maatschappelijke instellingen waarmee 
samengewerkt wordt. Deze lijst met partners is terug te vinden in bijlage 3.

De Bètapartners zijn onderdeel van de landelijke VO-HO netwerken. Deze heeft als missie de regionale 
samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten in het bèta/techniek onderwijs te 
versterken, met een drieledig doel:

1. Doorlopende vak- en curriculumontwikkeling in het voortgezet onderwijs;
2. Verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
3. Doorlopende professionele ontwikkeling van docenten in voortgezet en hoger onderwijs,   
 technische onderwijsassistenten en schoolleiders.

Het voorzitterschap van de landelijke VO-HO netwerken was in 2017-2018 belegd bij Bètapartners. 
Tijdens het voorzitterschap zijn twee publicaties opgeleverd: Doorlopend leren van VO tot HO en het 
Kwaliteitszorghandboek.

Vanuit Bètapartners wordt er daarnaast voortdurend beleidsmatige afstemming gezocht met partners 
als het Techniekpact, de gemeente Amsterdam, het Platform Bèta Techniek en  OCW. Praktische 
afstemming en samenwerking heeft voortdurend plaats gevonden met bijvoorbeeld Register Leraar, 
Stichting Technasium, de Vereniging NLT en het masterplan Techniek Amsterdam. Zo hebben een 
aantal  Bètaparterscholen deelgenomen aan het ontwikkelen van projecten voor havo leerlingen 
samen met HvA en Inholland.

Samenwerking met bedrijven en maatschappelijke Instellingen

Landelijk Organisatie
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“Bètapartners helpt me om een enthousiaste docent te blijven die veel meer vorm/inhoud/werkvorm 
kan inzetten dan les na les de volgende bladzijde uit het boek. Nu maak ik meer aansprekende 
lessen, leg ik meer verbinding en geef ik meer perspectief.”

“Een (bovenbouw) bètadocent is vaak een eenling. Bètapartner contacten geeft diepgang op het 
eigen vakgebied met andere eenlingen van andere scholen. Ook blijken op diverse scholen dezelfde 
(bèta)problemen te zijn, waarbij iedere school weer zelf een oplossing probeert te vinden.”

“Je krijgt veel energie van de bijeenkomsten en een bredere kijk op bèta. Je hoeft ook niet zelf het 
wiel uit te vinden! Veel informatie wordt uitgewisseld. 
Voor de school geeft het veel aanbod van nascholingen en veel projecten waar je iets mee kunt in 
de les. Vaak is het toch lastig om aan informatie over projecten te komen, als je niet bij Bètapartners 
zit.”

Bètapartnersvergadering bij Amstelveencollege in april 2018, docenten doen een wiskundecarrousel 
dat de school gebruikt voor profielkeuze.

Bètacoördinator aan het woord
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3.1. VAKSTEUNPUNTEN

Het merendeel van de nascholings- en professionaliseringsactiviteiten voor docenten wordt 
georganiseerd door de vaksteunpunten (VSP). Vaksteunpunten stemmen het aanbod af met 
enerzijds het hoger onderwijs en bedrijfsleven, en anderzijds met de collega’s in het (vak)netwerk. Op 
deze manier spelen de vaksteunpunten een belangrijke rol in de vakinhoudelijke en vakdidactische 
professionalisering van docenten en TOA’s. Ook stimuleren ze het onderlinge contact tussen docenten 
en TOA’s van verschillende scholen. Deze sociale cohesie biedt de basis van waaruit docenten zelf 
de regie nemen om hun professionele ruimte te vullen. Aan het hoofd van een vaksteunpunt staat de 
vaksteunpuntcoördinator: doorgaans een docent die vanuit school gedetacheerd is bij Bètapartners 
voor 0,2 fte (1 dag in de week).

De vaksteunpunten organiseren verschillende typen activiteiten. Er is een divers aanbod, maar 
terugkerende activiteiten in elk vaksteunpunt zijn: 

- Netwerkbijeenkomst: een inspirerende lezing over een vakinhoudelijk (of soms vakdidactisch)  
 onderwerp, gevolgd door een actievere werkvorm zoals discussie, inclusief warme maaltijd  
 waarbij er uitgebreid tijd is om ook andere deelnemers te leren kennen. 
- Workshop: 1-daagse (halve of hele dag) bijeenkomst waarbij diep wordt ingegaan op één   
 specifiek onderwerp en de deelnemers met concrete actie (handelingsperspectief) naar huis  
 gaan en in de klas direct zelfstandig aan de slag kunnen. 
- Cursus: meerdaagse nascholing (2-5 dagen/dagdelen) gericht op één thema waarbij op   
 verschillende aspecten daarvan dieper wordt ingegaan. Deelnemers gaan geïnspireerd   
 en verrijkt naar huis en weten hoe ze het geleerde in hun lessen kunnen verwerken. 
- DOT/PLG (Docent Ontwikkel Team / Professionele LeerGemeenschap): Een klein, intensief  
 samenwerkingsverband waarbij een vaste groep docenten in een door henzelf vastgestelde  
 periode onderwijs ontwikkelt en/of zich op onderwijskundige thema’s verder professionaliseert.

In 2017-2018 zijn er bijna 50 bijeenkomsten georganiseerd door de vaksteunpunten(zie bijlage 2). 
Daarop hebben 842 docenten en TOA’s ingeschreven, van wie er ruim eenderde (37%) van een niet-
lidschool afkomstig waren. De activiteiten van 2017-2018 zijn terug te vinden op onze website in het 
Archief onder tabblad Aanbod. 

Bij Bètapartners hebben we als enige netwerk sinds een aantal jaar een TOA vaksteunpunt, om ook die 
onderwijsprofessionals relevante nascholing te kunnen bieden.
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Mini-symposium Gamification

Een voorbeeld van een vakoverstijgende activiteit is het Mini-symposium Gamification. Hier waren 

circa 35 docenten en TOA’s aanwezig vanuit alle bètavakken, die met elkaar ervaringen, ideeën en 
zelfontwikkelde materialen hebben uitgewisseld. Ook hebben ze zich verdiept in de theoretische 
maar zeker ook praktische kanten van gamification en gamedidactiek via lezingen en workshops, 
o.a. met een skill tree, octalysis en het uitwerken van drijfveren, spel- en leerdoelen. Vanwege het 
grote succes keert dit thema volgend jaar terug. 

“Volgende keer mag de markt nog langer duren. Dit was het leukste onderdeel”

“Goed programma: ervaren sprekers die én ervaring hebben met het onderwerp én zelf docent zijn 
geweest.”

“Alles was direct toepasbaar in de les, dat was top.”

Alle deelnemers aan het Mini-symposium Gamification hadden eigen materiaal meegenomen om uit 
te wisselen tijdens de markt.

Docent aan het woord
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Bètapartners ontwikkelt samen met het bedrijfsleven Masterclasses, waarin docenten in vier 
bijeenkomsten kennis maken met verschillende facetten van het bedrijfsproces. Via lezingen, 
rondleidingen, speeddaten en praktisch werk maken docenten in korte tijd kennis met het bedrijfsleven 
en zien zij hoe hun vak(inhoud) geïntegreerd wordt in de werkprocessen. In 2017-2018 organiseerde 
Bètapartners twee gloednieuwe Masterclasses bij bedrijven, namelijk de Masterclass bij Waternet en 
de Kenniswerkplaatsen Masterclass. 

De Waternet Masterclass was volledig volgeboekt. De docenten verdiepten zich in vier bijeenkomsten 
in drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering, waterbeheer in stedelijk en buitengebied, en 
klimaatverandering en waterveiligheid. Iedere bijeenkomst was op een andere locatie van Waternet, 
waar de docenten steeds een rondleiding en diverse lezingen kregen. Een aantal docenten gaat 
naar aanleiding van de masterclass in schooljaar 2018-2019 aan de slag met het ontwikkelen van 
lesmaterialen in samenwerking met Waternet. 

Netwerkbijeenkomst Quantum Computing
Vaksteunpunt Natuurkunde heeft een netwerkbijeenkomst georganiseerd over Quantum computing. 
Dit inspirerende onderwerp spreekt tot de verbeelding en trok met bijna 30 deelnemers veel bekijks. 
In een lezing, een rondleiding en een praktische workshop werd vanuit verschillende perspectieven 
uiteengezet hoe qubits en quantumcomputers grote gevolgen voor wetenschap en maatschappij 
zullen hebben. Door zowel theoretische verdieping als praktische tools zijn docenten in staat hun 
lessen met dit fascinerende onderwerp te verrijken. 

“Het algemene verhaal over de toekomst van de quantumcomputer en de vele toepassingen ervan 
neem ik mee naar mijn lespraktijk.”

Bij Bètapartners werken we op twee manieren samen met bedrijven en maatschappelijke instellingen: 
via Masterclasses voor docenten en via Collegetours voor leerlingen en docenten.

Masterclasses

Waternet Masterclass

3.2. BEDRIJVEN EN MAATSCHAPPELIJKE 
INSTELLINGEN
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De Kenniswerkplaatsen Masterclass werd georganiseerd door het domein Techniek, Ontwerpen en 
Informatica (TOI) van Hogeschool Inholland. In Kenniswerkplaatsen komen onderwijs, onderzoek 
en bedrijfsleven samen. Hier worden diverse vragen vanuit de industrie opgepakt met behulp van 
onderzoek, ten behoeve van actueel onderwijs. In de Masterclass brachten docenten een bezoek aan 
één of meerdere kenniswerkplaatsen, namelijk het Roboticalab, Composietenlab, Applelab en de 3D 
Makers Zone. Daar kregen ze rondleidingen en lezingen, en gingen zelf praktisch aan de slag.

Kenniswerkplaatsen Masterclass

In de Collegetours werken scholen en bedrijven met elkaar samen. Elke school zoekt contact met 
één of meerdere bedrijven en stelt samen met het bedrijf een interessant programma samen voor 
leerlingen van de deelnemende scholen. De Collegetours bestaan uit een presentatie en een actief 
deel, zoals een rondleiding en/of een vakinhoudelijke opdracht. Zo verdiepen zowel leerlingen als 
docenten hun kennis. In 2017-2018 vonden de volgende Collegetours plaats:

Havo Amsterdam
Vijf Collegetours, namelijk bij Abbott Healthcare Products B.V., Porsche Centrum, Waternet, Polikliniek 
Radiotherapie VUmc en Damen.

Zaanstreek en Waterland
Zes Collegetours, te weten: Holland Mechanics, Forbo, AMC, ORTEC, Fokker en Gemeentehuis 
Zaanstad.

Gooi- en Vechtstreek
Zeven Collegetours, namelijk bezoeken aan Yakult, Voestalpine Automotive Parts, BASF, Kraton 
Polymers Research, Tergooi ziekenhuis, International Flavours & Fragrances en ARCNL/UvA.

Kennemerland
Zeven Collegetours naar Technobis, Waterzuivering Heiloo, Tata Steel, PWN, Tromp Medical BV, 
Instituut voor Milieu en Gezondheid VU en Waternet.

Collegetours
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Leerlingen krijgen uitleg over de high tech machines tijdens de Collegetour bij het bedrijf Holland 
Mechanics.
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Jolijn Camfferman (Educatiecoördinator bij Waternet):

“We organiseren zelf mooie educatieve activiteiten. Maar daar moet je wel publiek voor zien te 
vinden en op het juiste tijdstip de communicatie naar het onderwijs in gang zetten. Dan is het handig 
om gebruik te kunnen maken van de contacten van het netwerk van Bètapartners. De masterclass 
die we samen met Bètapartners organiseerden is heel goed ontvangen en zat meteen vol. Aan het 
eind van de vier sessies is steeds de vertaalslag naar het onderwijs gemaakt. Je kunt heel concreet 
met het curriculum van de school aan de slag. Dat heeft echt meerwaarde! De actualiteit triggert 
docenten om de colleges als voorbeelden in hun lessen te verwerken. Zij hebben behoefte aan een 
verzameling casussen waar ze zelf uit kunnen kiezen wat bruikbaar is om verdieping te geven aan 
de inhoud van hun vak. In de onderlinge discussies brengen ze elkaar op ideeën en in de evaluatie 
kunnen ze aangeven wat ze nog meer nodig hebben.” (uit: Bedrijven Inspireren Leerlingen voor 
Loopbaan, Techniekpact)

Bedrijf aan het woord
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Het afgelopen jaar heeft er een grote variëteit aan leerlingactiviteiten plaatsgevonden, zowel op de 
onderwijsinstellingen als op de scholen zelf. De activiteiten zijn onder te delen in 5 soorten:

- Sciencelabs: Met de klas praktische wetenschapslessen volgen op de universiteit of op school.
- Leskisten: Leen gratis lesmateriaal ter verrijking van je les of ondersteuning van je PWS.
- Workshops: Bouw aan specifieke skills in een paar uurtjes, leer literatuur zoeken of statistiek.
- Masterclasses: Verdiep je in een onderwerp en leer van de experts. 
- Profielwerkstuk en/of meesterproefbegeleiding: Zoek je hulp? Wij kunnen je helpen bij het  
  uitvoeren van jouw onderzoek.

3.3. LEERLINGENACTIVITEITEN

Verder zijn er dit jaar losse aanvragen verwerkt van leerlingen die niet binnen ons standaard aanbod 
passen. Zo krijgen zoveel mogelijk leerlingen hulp vanuit de universiteit aangeboden. In totaal zijn 
met deze activiteiten ongeveer 6000 leerlingen bereikt (zie Hoofdstuk 4). Het (reizende) Sciencelab 
Forensisch DNA-onderzoek: ‘Puzzelen met Pieken’, waarin leerlingen zelf aan de slag gaan als 
forensisch onderzoeker, is met name succesvol ingezet: er zijn hiermee in één jaar ruim 2500 leerlingen 
bereikt. Daarnaast neemt Bètapartners deel aan meerdere jaarlijks terugkerende evenementen, zoals 
de Jet Net Career Day, Girlsday, Weekend voor de Wetenschap of conferenties voor docenten en 
hun leerlingen (zoals o.a.Viva Fysica). De algemene doelstelling is om leerlingen te informeren en 
enthousiasmeren voor een studie in de bètatechniek.
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Op 23 en 24 april nemen ruim 600 scholieren uit Nederland deel aan een onvergetelijk en inspirerend 
bètafestival. Negen Nederlandse universiteiten en hogescholen organiseren een unieke 2-daagse 
excursie naar de ‘Hannover Messe Challenge 2018’, voor leerlingen van 4 havo en 5 vwo. De 
leerlingen verzamelen zich een dag ervoor op de campus van de Universiteit Twente voor een Science 
Day. Op het programma staan een lezing van Nobelprijswinnaar Ben Feringa (RUG), lezingen van 
topwetenschappers, demonstraties en workshops over wetenschap en technologie. De avond krijgt 
een sportief-cultureel tintje. De leerlingen blijven slapen op de campus van de UT, zodat ze de volgende 
dag op tijd kunnen vertrekken naar Hannover Messe. Het evenement wordt georganiseerd door de 
gezamenlijke VO-HO netwerken.

Bètapartners levert diverse bijdragen aan het programma op de Science Day zoals een lezing over 
zwarte gaten door Marcel Vonk, een workshop ‘Warme wetenschap’ en de natuurkundekermis als 
voorlichtingsactiviteit. Vanuit het Amsterdamse Bètapartners netwerk gaan 74 leerlingen en zes 
begeleidende docenten mee.

Om het aanbod gevarieerd en relevant te houden, worden activiteiten regelmatig vernieuwd of 
ontwikkeld. Ontwikkeling en uitvoering van activiteiten gaat altijd in samenwerking met in ieder geval 
HO en VO docenten en studenten. Voorbeelden van ontwikkelingen dit jaar zijn het nieuwe sciencelab 
Warme Wetenschap, of de nieuwe masterclass Design an App!, welke met veel enthousiasme door 
docenten en leerlingen zijn ontvangen.

Hannover Messe Challenge

Ontwikkelingen
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De Masterclass Het Bijzondere Brein is meerdere malen uitgevoerd in het schooljaar 2017-2018. 
Tijdens deze masterclass gaan leerlingen zich verdiepen in een aantal vormen van hersenonderzoek. 
Ze krijgen met een anatomie practicum de kans om in kalfshersenen te kijken naar de verschillende 
functionele gebieden. Daarnaast gaan ze met EEG apparatuur hun eigen hersenactiviteit 
onderzoeken, door middel van een eigen ontworpen experiment. Tot slot presenteren de leerlingen 
hun onderzoek op een wetenschappelijke postermarkt. Na de Masterclass hebben we leerlingen 
de volgende vraag gesteld:

Zou je deze masterclass aanraden bij andere scholieren?

“Ja, want het geeft een beeld van universiteit plus het is erg interessant.”

“Ja, want alles wordt zeer duidelijk uitgelegd en het is leerzaam.”

“Ja, want het was heel interessant en je kan ermee kijken of je dit leuk vind om later te doen.”

“Ik vond het heel leuk dat we zelf met de EEG mochten werken. Ik vond het wel goed dat we zelf 
een     idee moesten bedenken en dat we die dan ook zelf moesten uitvoeren.” 

Leerlingen voeren hun eigen ontworpen EEG onderzoek uit met behulp van studenten op de 
universiteit.

18
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4. FEITEN EN CIJFERS

Besloten Bètapartner Docentenactiviteiten
Bètapartnersvergaderingen

Bètapartnersconferentie

Docent Ontwikkel Teams (DOTs) en Professionele Leergemeenschappen (PLGs)
(gemiddeld 5 bijeenkomsten per DOT/PLG)

Collegetours

Activiteit
Openingsvergadering

Vergadering oktober

Vergadering november

Vergadering januari

Vergadering februari

Vergadering april

Slotvergadering 

Totaal

Aantal Deelnemers
49

38

32

43

35

44

49

290

Activiteit
Bètapartnersconferentie

Aantal Deelnemers
180

Activiteit
DOT Scheikunde Duurzame Chemie

PLG differentiëren

PLG Gepersonaliseerd leren en ICT

PLG Onderzoeksleerlijn

PLG Formatief toetsen

Totaal aantal docenten

Aantal Deelnemers
6

24

21

7

18

76

Collegetour    Aantal Colleges  Aantal Docenten

Havo Amsterdam   5    6

Zaanstreek en Waterland  6    3

Gooi- en Vechtstreek  7    3

Kennemerland   7    5

Totaal     25    17

Totaal aantal leerlingen  450 19



Docentenactiviteiten
Vaksteunpuntactiviteiten 
Natuurkunde
Cursus Sterrenkunde (1/5)
Cursus Sterrenkunde (2/5)
Cursus Sterrenkunde (3/5)
Cursus Sterrenkunde (4/5)
Cursus Sterrenkunde (5/5)
Netwerkbijeenkomst Experimenteren met licht
Netwerkbijeenkomst Quantum Computing
Netwerkbijeenkomst Ioniserende Straling
Informatica
Workshop Arduino najaar
Workshop Arduino voorjaar
Verdiepingscursus Arduino (1/4)
Verdiepingscursus Arduino (2/4)
Verdiepingscursus Arduino (3/4)
Verdiepingscursus Arduino (4/4)
Extra verdiepingscursus Arduino (1/4)
Extra verdiepingscursus Arduino (2/4)
Extra verdiepingscursus Arduino (3/4)
Extra verdiepingscursus Arduino (4/4)
Netwerkbijeenkomst Computing at School
Netwerkbijeenkomst Grondslagen in het nieuwe examenprogramma
Scheikunde
Netwerkbijeenkomst Argumenteren en SPA+
Netwerkbijeenkomst Moleculaire Machine
Netwerkbijeenkomst: Circulaire chemie
Netwerkbijeenkomst De kans van duurzame materialen
NLT
Netwerkbijeenkomst Module “Van mens tot molecuul”
Netwerkbijeenkomst Forensisch DNA onderzoek
Netwerkbijeenkomst Forensisch Isotopenonderzoek
Wiskunde
Netwerkbijeenkomst Complexe Netwerken
Cursus Statistiek (1/2)
Cursus Statistiek (2/2)
Netwerkbijeenkomst Basis en Bayes – Moderne kansrekening
Netwerkbijeenkomst Slimme statistiek
Korte cursus Wortels van de Wiskunde

Aantal Deelnemers*

21
21
21
21
21
24
27
10

18
10
16
16
16
16
15
15
15
15
3
25

21
6
7
9

16
29
24

14
24
24
25
23
13
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Vaksteunpuntactiviteiten 
Netwerkbijeenkomst Wiskunde en Programmeren
Biologie
NB Koken met onkruid
TOA
Cursus Pedagogische vaardigheden voor TOA’s (1/4)
Cursus Pedagogische vaardigheden voor TOA’s (2/4)
Cursus Pedagogische vaardigheden voor TOA’s (3/4)
Cursus Pedagogische vaardigheden voor TOA’s (4/4)
Netwerkbijeenkomst Werkbezoek Leiden Kwantumwereld
Netwerkbijeenkomst TOA’s voor TOA’s
Netwerkbijeenkomst Bezoek aan HvA
Cursus Effectief Praktisch Werk (1/4)
Cursus Effectief Praktisch Werk (2/4)
Cursus Effectief Praktisch Werk (3/4)
Cursus Effectief Praktisch Werk (4/4)
Vakoverstijgend
Miniconferentie Gamification
Totaal

Aantal Deelnemers*
30

21

15
15
15
15
7
32
27
13
13
13
13

32
842

Masterclasses
Masterclass Waternet drinkwater 
Masterclass Waternet riolering en afvalwaterzuivering
Masterclass Waternet waterbeheer in stedelijk en buitengebied
Masterclass Waternet klimaatverandering en waterveiligheid
Masterclass Kenniswerkplaatsen (Roboticalab)
Masterclass Kenniswerkplaatsen (Composietenlab)
Masterclass Kenniswerkplaatsen (Applelab)
Masterclass Kenniswerkplaatsen (3D makers zone)
Totaal

Aantal Deelnemers
30
30
30
30
15
13
11
19
178

* Dit betreft het aantal inschrijvingen. Het daadwerkelijke aantal aanwezigen kan licht afwijken (er is 
wel eens iemand ziek).

21



Sciencelabs
Forensisch DNA-Onderzoek: Puzzelen met Pieken
Warme Wetenschap
Wolven en Cheeta’s
Quantumwereld
Sportprestatie
Indigo
Chemie van het keukenkastje
Energiecrisis
3D filmworkshop
Robotica
EEG
Ontwerp en Synthese van Pijnstillers
Lab met een luchtje
Totaal

Aantal Deelnemers
2576
318
20
206
226
50
32
733
20
30
68
66
16
4361

Leskisten
Blue Energy
De bodem leeft
DNA
Ellips Biljart
Genexpressie - eiwitten
Meetkunde op de bol
Moderne Materialen - QTC
Muonlab
Plaatsbepaling en navigatie
Sportprestatie
Veelvlakken
Totaal

Reserveringen
16
1
1
3
8
2
2
6
2
14
3
58

Profielwerkstuk Begeleiding
Forensisch DNA (3 bijeenkomsten)
Sport en Beweging (3 bijeenkomsten)
EEG onderzoek (3 bijeenkomsten)
Antioxidanten, Medicijnen en Enzymen (3 bijeenkomsten)
Totaal
Totaal deelnames

Aantal Deelnemers
23
2
44
16
85
255

Leerlingenactiviteiten
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Masterclasses
Het Bijzondere Brein najaar
(4 bijeenkomsten)
Bio-Informatica
(3 bijeenkomsten)
Medische Fysica
(3 bijeenkomsten)
Big Data Sciences
(3 bijeenkomsten)
Duurzame Innovaties
(3 bijeenkomsten)
Design an App!
(3 bijeenkomsten)
Beven en Schudden
(3 bijeenkomsten)
Het Bijzondere Brein voorjaar
(4 bijeenkomsten)
Cognitie: Ben jij je brein?
(3 bijeenkomsten)
Totaal deelnemers
Totaal deelnames

Aantal Deelnemers
23

11

17

23

14

13

4

24

8

137
458

Landelijke activiteiten
Natuurkunde kermis
Weekend van de Wetenschap*
JetNet Career day
Girlsday
Hannover Messe
Totaal

Aantal Deelnemers
500
1200
200
106
60
2066

Congressen
Viva Fysica
Chemie in Amsterdam
Leve de Biologie
Leve de Wiskunde
Totaal

Aantal Deelnemers
87
14
29
57
187

Aantal Leerlingen
188
20
53
67
328

Workshops
Literatuurworkshop

Aantal Deelnemers
35

*Schatting van het aantal leerlingen
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Naam
Redmer Kuiken (voorzitter)
Dominicus Kamsma
Andrea Haker
Karin van Broekhuizen
Thilo Kielmann
Agnes Kemperman
Erica van Langen
Stan Poppe
Merijn Sprenger
Alle van Steenis
Hans Nooij

Instelling
Bestuurder ZAAM
Lerarenopleiding VU
HvA
INHOLLAND
VU
Bètapartners
Rector Oscar Romero
Teamleider Regius College
Rector Trinitas Gymnasium
Bestuurder Montessori Scholengemeenschap
Tata Steel (vertegenwoordigd bedrijfsleven/Jet-Net)

Naam
Agnes Kemperman
Lotte van den Berg
Monique Jhinnoe

Cynthia de Vries-Lentsch / 
Marleen van der Meer
Miranda Overbeek
Lydia Sprenger/ Melanie 
Rosenhart
Siesja Kamphuis / 
Charlotte Clarijs
Bart Groeneveld
Bart van Dalen/Koen Peters
Bea Becht
Doris Groen
MyrtheDetiger/Jitske 
Nugter

Instelling
VU
VU
VU

VU

VU
UVA/VU

UvA

UvA
HvA
InHolland
VU
UvA

Functie
Programmamanager
Netwerkcoördinator Bètapartners
Projectleider PAL en Algemene Projec-
tondersteuner
Coördinator Leerlingenactiviteiten VU

Coördinator Bedrijvenactiviteiten
Webcommunicatie 

Coördinator Leerlingenactiviteiten UvA 

Projectleider Bètapartners UvA
Projectleider Bѐtapartners HvA
Projectleider Bѐtapartners InHolland
Student Assistent
Student Assistent

Samenstelling Stuurgroep Bѐtapartners

Samenstelling Bѐtapartners team

BIJLAGE 1: TEAM EN OVERLEGSTRUCTUUR

Vaksteunpunt
Biologie
Informatica
Natuurkunde
NLT
TOA’s
Scheikunde
Wiskunde

Naam
Nick Vermeulen
Eelco Dijkstra
Jasper Reinders
Ruud Feher 
Anna Los
Renate Boxem
Kees Temme

Organisatie
St. Michael College
Zelfstandige
Zelfstandige
Hermann Wesselink College
Spinoza Lyceum
Vellesan College
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Samenstelling team vaksteunpuntcoördinatoren
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BIJLAGE 2: NETWERKSCHOLEN

Lijst met lidscholen 2017-2018

1. A. Roland Holst College
2. Amstelveen College
3. Amsterdams Lyceum
4. Baken Park Lyceum
5. Berlage Lyceum
6. Bertrand Russell College
7. Bonhoeffer College
8. RSG Broklede
9. Cartesius Lyceum
10. Comenius College
11. Cygnus Gymnasium
12. Da Vinci College
13. Damstede Lyceum
14. Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
15. Fons Vitae Lyceum
16. Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
17. Gymnasium Felisenum
18. Helen Parkhurst
19. Hermann Wesselink College
20. Hervormd Lyceum Zuid
21. OSG De Hogeberg
22. Hyperion Lyceum
23. Jac. P. Thijsse College
24. Jan van Egmond Lyceum
25. Kaj Munk College
26. Kennemer College
27. Lyceum aan Zee
28. Martinuscollege
29. Montessori Lyceum Amsterdam
30. Open Schoolgemeenschap Bijlmer
31. Oscar Romero
32. Petrus Canisius College Alkmaar
33. Pieter Nieuwland College
34. Regius College
35. Spinoza Lyceum
36. St. Ignatius Gymnasium
37. St. Michaël College
38. Werenfridus
39. Trinitas Gymnasium
40. Vechtstede College
41. Vossius Gymnasium
42. Vellesan College
43. RSG Wiringherlant
44. Zaanlands Lyceum 25



BIJLAGE 3: PARTNERS

Bedrijven/Maatschappelijke Instellingen

Overige Partners

Abbott Healthcare Products B.V.
Advanced Research Center for  
       Nanolithography, UvA
Amsterdam Medisch Centrum
BASF
Damen
Fokker
Forbo
Gemeentehuis Zaanstad
Holland Mechanics
IBM
Instituut voor Milieu en Gezondheid VU
International Flavours & Fragrances
Kraton Polymers Research

Gemeente Amsterdam / Masterplan Techniek
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
Jet-Net
KNAW – Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Lerarenopleidingen UvA, VU en HvA
Nemo Science Museum
NLT vereniging
NVON - Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen.
Platform Bèta Techniek
Register Leraar
SLO – Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
Stichting Technasium
Techniekpact
VHTO - Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

ORTEC
Polikliniek Radiotherapie Vumc
Porsche Centrum
PWN – Drinkwaterbedrijf Noord-Holland
Shell
Tata Steel
Technobis
Tergooi ziekenhuis
Tromp Medical BV
Voestalpine Automotive Parts
Waternet
Waterzuivering Heiloo
Yakult
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